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У сучасному світі працівники фармацевтичної 
промисловості активно вивчають рослини, які 
використовуються в народній медицині різних 
країн не тільки для лікування хвороб, а й для 
підвищення резистентності організму людини. 
Результати багаторічних досліджень видів роду 
Echinacea Moench (Asteraceae) засвідчили, що во ни 
характеризуються великою кількістю корисних 
властивостей і можливістю поліфункціонального 
використання. З’ясувалося, що всі органи 
цих рослин містять мікро- і макроелементи, 
полісахариди, вітаміни, флавоноїди, дубильні 
речовини, органічні кислоти  тощо. Такий набір 
біологічно активних речових обумовлює широке 
застосування видів роду Echinacea в народній та 
офіційній медицині, тваринництві, продуктах 
харчування. Зокрема, препарати, виготовлені на 
основі рослинної сировини, використовують як 
імуностимулятори, адаптогени, антисептики, 
антидепресанти при лікуванні гострих і хронічних 
інфекційних хвороб; вони мають також антивірусні 
й антимікробні властивості. Зауважимо, що види 
роду Echinacea (ехінацея) знайшли застосування 
в декоративному квітникарстві й на їх основі 
виведені нові, дуже цікаві сорти.

Пред став ниця американської фло ри Echinacea 
purpurea (L.) Moench інтродукована в Україні 
як де ко ра тив на ро с ли на на по чат ку ХХ ст., 
а E. angustifolia DC., E. pallida (Nutt.) Nutt., 
E. paradoxa (Norton) Britton, E. tennesseensis (Beadle) 
Small та деякі інші ви ди бу ли введені в куль ту-
ру наприкінці ХХ — на по чат ку ХХІ ст. Зна ч-
ний вне сок у роз роб ку агротехніки ви ро щу ван-
ня та дослідження он то ге не зу представників 
цьо го ро ду зро би ли співробітники Ботанічного 
са ду імені академіка О.В. Фоміна Київського 
національного університету імені Та ра са Шев-
чен ка Г.К. Смик і В.О. Мень шо ва ще у 80-х ро ках 
ХХ ст.; пізніше ці про б ле ми вив ча ли на Дослідній 
станції лікарських ро с лин Інституту сільського 
гос по дар ст ва Північного Схо ду Національної 
академії аг рар них на ук України (с. Бе ре зо то ча) 
(А.А. По ра да). У ветеринарії дослідженню вла с-
ти во стей видів Echinacea ба га то ува ги приділив 
Л.О. Бег ма; у тваринництві — Р.А. Чу дак; для вив-
чен ня біохімічного скла ду ве ли ка ро бо та бу ла ви-
ко на на Я.В. Дья ко но вою та В.С. Ки с ли чен ко, 
а В.М. Фро лов здійснив численні дослідження 
впли ву екстрактів ехінацеї на організм лю ди ни. 
Наприкінці 1990-х років цією куль ту рою по ча ли ак-
тив но зай ма ти ся в Полтавській державній аграрній 
академії (В.М. Са мо ро дов і С.В. Поспєлов). © Г.О. РУДИК, М.М. ГАЙДАРЖИ, В.І. МЕНЬШОВА, 2013
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На базі Полтавської аграрної академії у 2013 році 
бу ла про ве де на  міжнародна на у ко ва конференція 
«Ин но ва ци он ные под хо ды к изу че нию эхи на-
цеи», на якій підбили підсумки ро бо ти вче них 
із про б лем дослідження вла сти во стей ехінацеї 
у тих сфе рах, де ви ко ри сто ву ють ро с ли ни цьо-
го ро ду. Го ту ю чись до конференції, В.М. Са мо ро-
дов і С.В. Поспєлов зібрали, си с те ма ти зу ва ли й 
об ро би ли ве ли кий об сяг відповідного матеріалу 
та підготували бібліографічне ви дан ня «Эхи на-
цея в Ук ра и не», при свя че не ре зуль та там вив чен ня 
видів ро ду Echinacea май же за 100 останніх років. 
У цій праці проаналізовано численні публікації, 
де роз г ля да ють ся як загальні пи тан ня що до видів 
Echinacea, так і про б ле ми їх інтродукції та біології, 
ви ко ри стан ня в сільському господарстві, різних 
га лу зях ме ди ци ни та харчовій промисловості, на у-
ко во-популярні ви дан ня. Як вид но з да них, на ве-
де них у хронологічному по каж чи ку, з ко ж ним ро-
ком збільшувалася кількість публікацій, при свя че-
них різноманітним ас пе к там вив чен ня видів ро ду 
Echinacea, орієнтуватись у яких ча сом буває доволі 
склад но. 

Ре цен зо ва на кни га містить перелік публікацій, 
який налічує 1783 най ме ну ван ня кни жок, ста тей, 
ав торсь ких свідоцтв, патентів. У спи ску авторів — 
1434 прізвища дослідників з України, Росії, 
Білорусі, Латвії, Лит ви, Молдови, Ка зах ста ну, 
Німеччини. Необхідно підкреслити, що теоретичні 
та прикладні ас пе к ти на у ко вих досліджень ста ли 
ос но вою для за хи с ту 11 до к торсь ких і 59 кан ди-
датсь ких дисертацій, оформ лен ня 214 патентів і 
ав торсь ких свідоцтв. 

У ре цен зо ва но му виданні відзначено, що пер ша 
публікація, в якій зга ду ва лась ехінацея, датується 
1915 ро ком, дру га — 1932, декілька публікацій 
вийш ли у світ у 1950-х і 1970-х ро ках, а по чи на-
ючи з 1980-х, їхня кількість зростає, що свідчить 
про підвищення інтересу до куль ту ри ехінацеї та 
її вла сти во стей. Перші ро бо ти сто су ва ли ся в ос-
нов но му про б ле ми ви ро щу ван ня та особ ли во стей 
роз вит ку  ро с лин, а з 1990-х років цією куль ту рою 

ак тив но по ча ли зай ма ти ся біохіміки та медики, 
робітники харчової промисловості та сільського 
гос по дарства. За ува жи мо, що ехінацея, тоб то її 
різні сор ти, почали ши ро ко ви ко ри сто ву ва ти-
ся в квітникарстві в останнє десятиліття, про що 
свідчить ве ли ка кількість публікацій на цю те му.

Ре цен зо ва не видання складається з трьох ча с тин: 
хронологічного, іменного та пред мет но-те ма ти ч-
но го покажчиків, що дає змо гу лег ко орієнтуватися 
в книзі та зна хо ди ти необхідні публікації.

Підкреслимо, що це впер ше в Україні та на те ре-
нах СНД ви да на збірка, яка включає ма к си маль но 
пов ний перелік публікацій, де охо п ле но всі на пря-
ми досліджень таксонів ро ду Echinacea.

Кни га роз ра хо ва на на фахівців у галузі ботаніки, 
сільського гос по дар ст ва, ме ди ци ни, науковців, 
викладачів і студентів. На на шу дум ку, ре цен зо-
ва на кни га мо же бу ти ко ри с ною і цікавою та кож 
ши ро ко му за га лу читачів-аматорів, що посприяє 
подальшій популяризації і роз пов сюд жен ню такої 
цінної та корисної куль ту ри, як ехінацея.

Од нак слід за ува жи ти, що в бібліографічному 
по каж чи ку є окремі недоліки. На йо го сторінках 
чи ма ло га зет них публікацій, над ру ко ва них у 
місцевій або центральній пресі. Матеріали та ко го 
ро ду, інтерв’ю з на у ков ця ми та популярні статті на 
цю те му потрібно бу ло ви не сти в ок ре мий розділ, а 
не розміщувати їх се ред су то на у ко вих публікацій. 
За га лом кни га ви гра ла б від розділення наукової 
та на у ко во-популярної ча с тин. Ко ри с но бу ло б 
та кож зро би ти ок ре мий перелік тих ви дань, де 
надруковані або найчастіше дру ку ють ся ро бо ти з 
цієї те ма ти ки.

Але за га лом на у ко ва література України по пов-
ни ла ся цікавою та якісною працею — «Эхи на цея в 
Ук ра и не», яка до по мо же дослідникам охо пи ти весь 
спектр робіт, про ве де них уп ро довж останніх 100 
років, і накреслити свій шлях у вивченні вла сти вос-
тей та пра к ти ч но му використанні представників 
цьо го цікавого ро ду.
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